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اخلطاب الذي ألقاه أمري املؤمنني إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية العاملية،

حضرة مريزا مسرور أمحد (أيده هللا تعاىل بنصره العزيز) يف مقر األم املحددة
للثقافة والعلوم (اليونسكو) يوم 08/10/2019

بسم هللا حمنا ل حمن م
حمض وف حمكنحم ،حمسالم عل كم ورا ة هللا وبنكاته.
بدحيةً ،أود أن أغتنم هذه حمفنصة ألشكن إدحرة حم ونسكو على إات تها حمكنمية منا معقد
هذح ححلدث حم وم ،كما أود أن أعرب عل خامص حمتناين جلم ع حمض وف حمذيل قبلوح
قائدح س اسًا وال عاملا وإمنا إمام
دعوتنا وجاؤوح مالستماع إىل رجل م س س اسًا وال ً
ً
مجاعة دين ة – حجلماعة حإلسالم ة حألا دية.
إن أهدحف حم ون سكو حمتأس س ة ممتازة وجدينة ابمثناء ،فمل بني أهدحفها حميت أعنفها:
تعزيز حمسالم وحال رتحم ،وحمعمل على س ادة حمقانون ،وتعزيز قوق حإلنسان و ق
حمتعل م يف حمعامل كله .كما تدحفع حم ون سكو عل نية حمصحافة وتسعى حلماية حمثقافا
حملختلفة وحمرتحث.
ومل أهدحفها حألخنى :مكافحة حمفقن وحمعمل على تعزيز حمتنم ة حمعامل ة حملستدحمة
انفعا تستف د منه حألج ال حمقادمة.
وضمان أن ترتك حمبشنية خلفها إرًًث ً
رمبا ستندهشون مل معنفة أن تعام م حإلسالم حتض حملسلمني على حمعمل مل أجل
حتق ق نفس هذه حألهدحف ،وأن يسعوح ابستمنحر مل أجل تقدم حمبشنية.
وهذه حخلدمة نت جة ملا جاء يف أول سورة مل حمقنآن حمكنمي وحميت يقول هللا تعاىل ف ها إنه رب حمعاملني،
فهذه حآلية هي حمور حمعق دة حإلسالم ة ث ُعلّم حملسلمون أن هللا تعاىل م س رهبم وحرزقهم فقط
بل ّرزحق مج ع حمبشن ،وهو حمنا ل حمن م .مذح وبغض حمنظن عل طبقتهم حالجتماع ة أو عق دهتم أو
موهنم ،فإن هللا تعاىل يليب اجا مج ع خلقه.
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حسخا أبن مج ع حمناس قد ومدوح
ونظنح هلذح ،فإن حملسلمني ححلق ق ني يؤمنون ً
إمياان ر ً
ً
متساويل وأنه وبغض حمنظن عل حختالفاهتم حمدين ة ،فإن ق م حال رتحم وحمتسامح حملتبادل
جيب أن ترتسخ بقوة يف حجملتمع.
مثة مبدأ إسالمي مج ل ورد يف حآلية 139مل سورة حمبقنة مل حمقنآن حمكنمي " ِصْب غة
حَّللِ ِصْب غةً" أي أن على حملسلمني حمسعي التباع سبل هللا تعاىل
حَّللِ وم ْل أ ْ س ُل ِمل ه
ه
وحمتخلق أبخالقه .وكما ذكن  ،فإن نعم هللا تشمل حجلم ع وهو زرحق ومع ل مج ع
حمناس مبل ف هم أومئك حمذيل ينكنون وجوده .وتتنزل نعمه ورا ته ىت على أومئك
ٍ
أبعمال و ش ة يف حمعامل.
دحئما أو حمذيل يقومون
حمذيل يذكنونه بسوء ً
يف حإلسالم ،فلسفة حمعقوبة حميت وضعها هللا سبحانه وتعاىل تؤجل أكثن إىل حآلخنة،
ب نما يف هذه ححل اة ،يوحصل هللا عز وجل إظهار نعمه ورا ته ملعامل.
ومل خالل توج ه حملسلمني متبين طنقه ،أمنهم هللا تعاىل إبظهار حمتعاطف وحملوحساة
ألخوحهنم حمبشن .وعلى ضوء ذمك ،فإن مل وحجب حملسلمني تلب ة ح ت اجا حآلخنيل
بغض حمنظن عل دينهم أو ثقافتهم أو عنقهم ،وأن يوحسوح ويهتموح مبشاعن وح ت اجا
حآلخنيل.
عالوة على ذمك ،قد أعلل حمقنآن حمكنمي أن هللا تعاىل قد بعث نيب حإلسالم صلى هللا
مظهنح عملًا متعام م حإلسالم حمسمحة.
عل ه وسلم إ ً
ساان ورا ةً ملعاملني ،وقد كان ً
وبعد أن جاء ابإلسالم ،تعنض حمنيب حألكنم حممد صلى هللا عل ه وسلم وأتباعه ملعاملة
مهج ة وو ش ة مل قبل غري حملسلمني يف مكة ،وقد حتملوها بص ٍرب وثبا  .ويف حمنهاية،
وبعد معاانة سنوح ٍ مل حالضطهاد حملستمن ،هاجنوح إىل حملدينة ث أبنم حمنسول
حممد صلى هللا عل ه وسلم معاهدة سالم بني حملسلمني حملهاجنيل ،وحم هود وبق ة أفنحد
حجملتمع.
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معا بسالم
وحبسب شنوط هذه حملعاهدة ،تعاهد حجلماعا حملختلفة على حمع ش ً
بعضا وتعزيز روح حملوحساة وحمتسامح وحمتعاون حملتبادل.
وأدحء قوق بعضهم ً
مقد مت حنتخاب حمنسول حمكنمي حممد صلى هللا عل ه وسلم رئ سا ملدومة .وحتت ق ادته،
أثبتت هذه حملعاهدة أهنا م ثاق رحئع حلقوق حإلنسان وححلُكم ،كما كفلت حمسالم بني
حجلماعا حملختلفة.
مقد أنشأ نيب حالسالم صلى هللا عل ه وسلم ه ئة قضائ ة ادية ملنظن يف ل
حمنزحعا  ،وأوضح أنه م س هناك قانون مألغن اء وحألقوايء وآخن ملفقنحء وحمضعفاء.
بل ستتم معاملة حجلم ع ابمتساوي مبوجب قانون حمدومة .على سب ل حملثال ،يف إ دى
حملناسبا  ،حرتكبت س دة ثنية جنمية ،وأشار عل ه بعض حمناس أنه ابمنظن إىل مكانتها
حمنف عة يف حجملتمع مل حألفضل غض حمطنف عل جنحئمها ،مكل رسول هللا حممد صلى
يضا
هللا عل ه وسلم رفض نص حتهم وأوضح أنه ىت مو أن حبنته حرتكبت جنمية ،فإهنا أ ً
ستخضع ملقانون ومل يكون هناك أية حماابة.
ممتازح مت مل
نظاما تعل مًا ً
ابإلضافة إىل ذمك ،أنشأ نيب حإلسالم صلى هللا عل ه وسلم ً
خالمه رفع حملعايري حمفكنية مذمك حجملتمع.
ووضعت تدحبري خاصة متوفري حمتعل م مأليتام وغريهم
وأُمن حملتعلمون بتعل م حألم نيُ ،
مل حمضعفاء مل أفنحد حجملتمع .وقد مت كل ذمك ىت يتمكل حمضعفاء وحمعاجزون مل
حموقوف على أقدحمهم وحمتقدم.
أيضا إنشاء نظام ضنييب مت مبوجبه فنض حمضنحئب على حألثنايء مل أبناء حجملتمع،
ومت ً
وحستُخدمت عائدحته متوفري حملساعدح حملام ة ملمحنومني مل أبناء حجملتمع.
ووف ًقا متعام م حمقنآن حمكنمي ،أسس نيب حإلسالم صلى هللا عل ه وسلم قوحعد عمل
وآدحب مام ة مضمان أن تكون حمتجارة عادمة ونزيهة.
ويف عص ٍن كانت ف ه حمعبودية مستشنية؛ ث عامل حألس اد عب دهم بال أدىن را ة،
سعى نيب حإلسالم صلى هللا عل ه وسلم إل دحث ثورة يف حجملتمع ،وأُمن مامكو حمعب د
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ضهم رسول هللا حممد صلى هللا عل ه وسلم من ًحرح
مبعاملة عب دهم بنا ة وح رتحم ،و ّ
على حتنينهم.
وكذمك ،حتت ق ادة حمنيب حممد صلى هللا عل ه وسلم ،مت تطوين نظام ملصنف حمصحي
حمعام ،ومت تنف ذ بنانمج متنظ ف حملدينة وتثق ف حمناس ول أمه ة حمنظافة حمشخص ة
وحمصحة حمبدن ة ،كما مت توس ع طنق حملدينة وحتس نها ،وأجنيت إ صائ ة جلمع
حمب اان وحتديد ح ت اجا حملوحطنني.
و هكذح ،خالل حمقنن حمسابع حمل الدي وحتت ححلكومة حميت قادها نيب حإلسالم
صلى هللا عل ه وسلم ،صل تقدم مذهل يف حملدينة يف جمال ححلقوق حمفندية
وحجلماع ة .يف حموحقع ،أتسس ألول منة بني حمعنب جمتمع منظم ومتمدن .وقد كان
مل عدة نو ٍحح جمتمعا منوذج ا مل ث حمبن ة حمتحت ة وحخلدما  ،وحألهم ،مل ث
حمو دة وحمتسامح حميت ظهن يف جمتمع متعدد حمثقافا .
كان حملسلمون مهاجنيل ،مكنهم حندجموح بسالسة يف حجملتمع ححمللي وسامهوح يف حتق ق
حمنجاح وحمتقدم.
مث ،مل ث تعام م حإلسالم ،فإن مما يسبب ححلزن حمعم ق هو أنه يف عامل حم وم ،يساء
مشخص ة نيب حإلسالم حمكنمي صلى هللا عل ه وسلم ،فلقد ُوصف أبنه زع م حمارب
ب نما ال يوجد ما هو أبعد عل ححلق قة مل ذمك.
ححلق قة هي أن نيب حإلسالم صلى هللا عل ه وسلم قد أمضى كل حلظة مل اته يف
حمدفاع عل قوق مج ع حمناس .ومل خالل تعام م حإلسالم ،أنشأ م ثاقًا حلقوق
خامدح وم س مه نظري.
حإلنسان ً
بعضا ،وأن
على سب ل حملثال ،علمنا أن على حمناس ح رتحم معتقدح ومشاعن بعضهم ً
مقدسا.
عل هم عدم حنتقاد ما يعتربه حآلخنون ً
ذح منة جاء يهودي إم ه وحشتكى مل سلوك أ د حمصحابة ،فاستدعاه حمنيب صلى
هللا عل ه وسلم وسأمه عما دث؟ فقال إن حم هودي ّحدعى أن موسى (عل ه حمسالم)
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أعلى مكانةً مل نيب حإلسالم صلى هللا عل ه وسلم فلم يستطع حتمل ذمك وقام بتفن ده
بشدة وقال إن نيب حإلسالم صلى هللا عل ه وسلم أعلى منزمة.
وعند مساع ذمك ،أعنب حمنيب صلى هللا عل ه وسلم عل حست ائه مل أقنب حملقنبني إم ه
وقال مه إنه كان عل ه أن ال جيادل حم هودي وأن حيرتم مشاعنه حمدين ة.
جدح أنه قد
كانت هذه هي تعام مه حملنقطعة حمنظري ،ومل وجهة نظني ،مل حملؤسف ً
متت حمتضح ة يف حمعامل ححلديث مببدأ حال رتحم حملتبادل -حمذي هو وس لة إلقامة ححملبة
وحمو دة  -ابسم ما يسمى ابحلنية أو ىت ابسم حمتسل ة .ومل يسلم ىت مؤسسو
حألداين مل حمسخنية وحالزدرحء ،على حمنغم مل أن حالستهزحء هبم يسبب حألمل وحمكنب
ملماليني مل أتباعهم يف مج ع أحناء حمعامل.
ومل ان ة أخنى ،ذهب حمقنآن حمكنمي إىل د حمقول أبنه ال ينبغي ملمسلمني أن
يتكلموح بسوء ىت على أصنام حآلخنيل ألن هذح س سبب هلم حمض ق وقد يتكلمون
ًردح على ذمك بسوء عل هللا تعاىل ،مما س تسبب بزعزعة حمسالم وحمو دة يف حجملتمع.
ومل ث حموفاء حبقوق حمضعفاء وحمفقنحء ،قد أنشأ حمنسول حمكنمي صلى هللا عل ه
وسلم خمططا ومشاريع خمتلفة منفع مستواي مع شتهم ومضمان فظ كنحمتهم،
وقال إنه ب نما يعطي معظم حمناس مكانة أعلى مألثنايء وحألقوايء ،فإن حمفقري حخللوق
وحملنحعي ملشاعن حآلخنيل أعلى مقا ًما بكثري مل حمغين حمذي ال يهتم مبشاعن حآلخنيل
ويعتاش على حمسه فقط.
كبريح مضمان
ىت يف حألمور حمصغرية ،أوىل نيب حإلسالم صلى هللا عل ه وسلم حهتم ًاما ً
ا اية مشاعن حملعوزيل .على سب ل حملثال ،قد أمن حملسلمني بدعوة حمفقنحء وححملتاجني
دحئما حلفال حمعشاء أو ملناسباهتم حالجتماع ة.
ً
وإذح مت حستغالل حمفقنحء مل قبل حألثنايء وحألقوايء ،كان نيب حإلسالم صلى هللا عل ه
وسلم أيمن أتباعه مبساعدة حمطنف حألضعف على حتق ق حمعدحمة.
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دحئما إىل حمقضاء على حمعبودية .ويف هذح
كما سعى حمنيب حألكنم صلى هللا عل ه وسلم ً
حمصدد ،دعا صلى هللا عل ه وسلم من ًحرح إىل حتنين حمعب د ،وأوعز أنه إذح مل ميكل ذمك
ممكنا على حمفور ف جب على حألقل أن يطعموهم مما أيكلون ويلبسوهم مما يلبسون.
كثريح ول قوق حملنأة ،وغامبًا ما يُزعم أن حإلسالم ينكن
وهناك مسأمة أخنى تثار ً
قوق حملنأة ،مكل ال يوجد ما هو أبعد عل ححلق قة مل ذمك.
فلقد أقام حإلسالم قوق حمنساء وحمفت ا ألول منة ،يف ٍ
وقت كان يتم ف ه حمتم ز
ضد حمنساء وحمفت ا وغامبا ما كان ينظن إم هل اب تقار .فأمن نيب حإلسالم حمكنمي
ﷺ أتباعه بتعل م حمفت ا وضمان ح رتحمهل .مقد قال يف حموحقع ،إنه إذح كان أل دهم
ثالثة بنا فعلمهل ورّابهل أبفضل وس لة فإن هذح س ضمل مه دخول حجلنة.
فعلى حمنق ض مما ي ّدع ة حملتطنفون أبن حجلهاد حمعن ف ،وقتل غري حملسلمني يوجب
مصا به حجلنة ،قد علمنا نيب حإلسالم صلى هللا عل ه وسلم أن حمطنيق إىل حجلنة يكون
عل طنيق تنب ة حمبنا وغنس حمق م حألخالق ة ف هل.
بناءً على هذه حمتعل ما  ،فإن حملسلما حألا داي يف مج ع أحناء حمعامل متعلما
ومتفوقا يف خمتلف حجملاال  .فرتحهل طب با ومعلما ومهندسا معماراي
وغريها مل حملهل حألخنى حميت ميكل هلل مل خالهلا خدمة حإلنسان ة.
حنل نضمل صول حمفت ا على حمتعل م على قدم حملساوحة مع حألوالد ،وابمتايل فإن
معدل حمثقافة عند حملسلما حألا داي يف حمعامل حمنامي يبلغ على حألقل .%99
وإضافة إىل حمتعل م ،فاإلسالم هو حمديل حمذي أعطى حملنأة أوالً ححلق يف حملريحث ،وححلق
يف حمطالق وحمعديد مل قوق حإلنسان حألخنى.
عالوة على ذمك ،أكد حمنيب حمكنمي صلى هللا عل ه وسلم على قوق حجلريحن ،وقال
كثريح مدرجة أنه ظل أنه س تم تصن ف
إن هللا سبحانه وتعاىل قد أكد على قوقهم ً
حجلريحن بني حمورثة حمشنع ني ملمسلم.
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وهكذح ،أسس حمنيب صلى هللا عل ه وسلم قوق حإلنسان حمعامل ة ملجم ع بغض حمنظن
عل معتقدحهتم أو وضعهم حالجتماعي أو عنقهم.
ثريح على أمه ة
مقد حتدثت ملتو عل ك ف رهكز نيب حإلسالم صلى هللا عل ه وسلم ك ً
حمتعل م ،وقد ظهن ذمك عقب أول معنكة يف اتريخ حإلسالم.
جمهزح أ سل جته ز ،إال أن حملسلمني قد متكنوح مل هزمية
فعلى حمنغم مل كونه كان ً
حجل ش حملكي حمقوي بعون هللا تعاىل.
مث عنض حمنيب حمكنمي صلى هللا عل ه وسلم إطالق سنحح أسنى ححلنب حمذيل كانوح
يعنفون حمقنحءة وحمكتابة ،بشنط أن يعلموح أوالً حألم ني يف حجملتمع حمقنحءة وحمكتابة.
انجحا
وذجا ً
وهبذه حمطنيقة أنشأ نيب حإلسالم صلى هللا عل ه وسلم ،قبل عدة قنون ،من ً
جدح متأه ل حمسجناء وإعادة دجمهم يف حجملتمع ،مما عاد ابمفائدة على حجملتمع ككل.
ً
كثريح ما يُزعم أبن حإلسالم ديل حمعنف وححلنب ،ومكل ححلق قة حملذكورة يف حمقنآن
ً
حمكنمي هي أن حإلذن ابمقتال قد ُمنح مل أجل أتس س مبادئ نية حمعق دة و نية
حمضمري ملبشنية مجعاء وححلفاظ عل ها .يقول حمقنآن إنه مو مل يدحفع حملسلمون عل
أنفسهم ضد حجل ش حملكي ،ملا بق ت كن سة ،وال كن س ،وال معبد ،وال مسجد وال
أي مكان عبادة آخن آمنًا ،ألن أعدحء حإلسالم كانوح عازمني على حمقضاء على كافة
أشكال حمديل.
يف حموحقع ،إن مج ع ححلنوب حميت شارك ف ها حملسلمون حألوحئل كانت دفاع ة دحئما وقد
خ ضت مل أجل إقامة ٍ
سالم طويل حألجل وا اية ق مج ع حمناس يف حمع ش حبنية.
فإذح كان هناك مسلمون حم وم قد تبنوح طنقًا متطنفة أو خطااب حمكنحه ة وحمعنف،
فذمك ألهنم قد ختلوح عل تعام م حإلسالم أو ألهنم جيهلوهنا متاما.
عندما يقوم أفنحد أو مجاعا ابألعمال حإلرهاب ة ،فهذح م حصلوح على حمسلطة أو
حمثنوة .وابملثل ،عندما تتبىن بعض حمبلدحن س اسا ٍ غري عادمة ومتطنفة ،فإن أهدحفها
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دحئما ابملكاسب حجل وس اس ة وأتك د س طنهتا على حآلخنيل .وال عالقة
تنتبط ً
مسلوكهم ابإلسالم.
مينع حإلسالم حملسلمني مل حمعدوحن ،وابمتايل فإن نيب حإلسالم ﷺ وخلفاءه حمنحشديل
حألربعة مل يسعوح مطل ًقا إىل ححلنب أو حمعنف ،بل سعوح يف مج ع حألوقا إىل حمسالم
وحملصاحلة ،وقدموح تضح ا ٍ ال صن هلا يف سب ل ذمك.
هناك حعرتحض آخن يوجه ضد حإلسالم مل قبل بعض حمنقاد وهو أنه ديل متخلف
وقدمي ،أو ديل ال يشجع على حمتقدم حمفكني .وهذه حمصورة حمنمط ة تستند إىل حخل ال
ال إىل حموحقع ،وهو حعرتحض ال أساس مه ،فامقنآن حمكنمي نفسه قد أكد على أمه ة
علما".
حمتعل م عل طنيق تعل منا دعاء ّ
"رب زدين ً
أيضا على حمتعل م
و ث إن هذح حمدعاء مصدر دعم كبري ملمسلمني ،فإنه يشجعنا ً
وعلى حمنهوض يف حملعنفة حإلنسان ة.
ححلق قة هي أن حمقنآن حمكنمي وتعام م حمنيب حألكنم (صلى هللا عل ه وسلم) قد أهلمت
أج ًاال مل حملثقفني حملسلمني وحمفالسفة وحملخرتعني يف حمعصور حموسطى .يف حموحقع،
إذح نظنان إىل أكثن مل أمف سنة ملورحء ،سننى ك ف أن حمعلماء وحملخرتعني حملسلمني
قد معبوح دورح أساس ا يف تطوين حملعنفة وحمتقن ا حميت غري حمعامل وما زحمت تستخدم
ىت حم وم.
على سب ل حملثال ،طور حبل ه ثم أول كامريح على حإلطالق ،وحعرتفت حم ونسكو بعمله
حمثوري عندما أُعلل أنه رحئد حمبصناي ححلديثة.
أيضا مال ظة أن كلمة حمكامريح مشتقة مل حمكلمة حمعنب ة "قُ ْمنة".
ومل حملثري مالهتمام ً
يف حمقنن حمثاين عشن ،أنتج رسام خنحئط مسلم خنيطة حمعامل حألكثن مشوم ة ودقة يف
حمعصور حموسطى وحميت حستخدمها حملسافنون مقنون.
عالوة على ذمك ،يف جمال حمطب ،قام حمعديد مل حألطباء وحمعلماء حملسلمني
ابكتشافا عظ مة وكانوح ورحء حمعديد مل حالخرتحعا حميت ال تزحل تستخدم ىت
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حم وم.
مقد حخرتعت حمعديد مل حألدوح حجلنح ة مل قبل حمطب ب حملسلم "حمزهنحوي" يف
حمقنن حمعاشن ،ويف حمقنن حمسابع عشن ،قام حمطب ب حإلجنل زي وم ام هاريف ببحثه حمشهري
حئدح ف ما يتعلق ابمدورة حمدموية ووظ فة حمقلب ،ومكل حكتُشف ال ًقا
حمذي حعتُرب حبثًا ر ً
أنه قبل أكثن مل  400عام مل حبث هاريف ،قام حبل حمنف س وهو طب ب عنيب،
بتفص ل أساس ا حمدورة حمدموية حمنئوية يف ٍ
كتاب ابملغة حمعنب ة.
ويف حمقنن حمتاسع ،أ دث جابن بل ان ثورة يف جمال حمك م اء .فقد حبتكن حمعديد
مل حمعمل ا وحألجهزة حألساس ة حميت ال تزحل تستخدم ىت حم وم.
ومت تطوين مبدأ حجلرب ألول منة مل قبل مسلم ،كما قدم حمكثري يف جمال نظنية علم
حملثلثا .
أساسا متقن ة ححلوسبة ححلديثة وقد كان حملسلمون
تعد حخلوحرزم ا يف حمعامل ححلديثً ،
أيضا أول مل طورها ،وال تزحل مسامها حملسلمني يف حمتنوين حمفكني معرتف هبا.
ً
على سب ل حملثال ،ذكن مقال يف صح فة ن ويورك اتميز نشنه منحسلهم عل قسم حمعلوم،
دين س أوبنحيل ،دور حمعامل حملسلم حمفذ "حمطوسي".
قال حمكاتب" :نشن حمطوسي حمعديد مل حألعمال حمعظ مة يف علم حمفلك وحألخالق
أيضا" :أنشأ
وحمنايض ا وحمفلسفة ،مما جيعله أ د أعظم حملفكنيل يف عصنه" .وقال ً
جمتمعا يف حمعصور حموسطى ،كان حملنكز حمعلمي يف حمعامل .وكانت حملغة حمعنب ة
حملسلمون ً
عصنح ذهبًا تديل مه حجلامعا ححلديثة
منحدفة ملتعلم وحمعلوم ملدة  500عام .مقد كان ً
حمسلف"
إىل جامعا
وهكذح ،منذ حمبدحية ،شدد حإلسالم على حمق مة حهلائلة ملتعلم وقام بدفع دود حملعنفة
حإلنسان ة.
منذ أتس سها يف عام  ،1889دأبت حجلماعة حإلسالم ة حألا دية على حمرتويج ملتعل م
ا داي-
مسلما أ ً
بني أبنائها .وبفضل هللا ﷻ ،كان أول مسلم حيصل على جائزة نوبل ً
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حألستاذ حمدكتور عبد حمسالم ،وهو ف زايئي ابرز فاز جبائزة نوبل يف حمف زايء عام
 .1979وطوحل اته ،حتدث حألستاذ سالم عل ك ف أن حإلسالم ،وحمقنآن حمكنمي
على وجه حخلصوص ،كان مصدر إهلام ونور هدحية ورحء عمله.
كثريح ما كان يقول إن هناك وحيل  750آية يف حمقنآن حمكنمي تنتبط حرتباطًا
يف حموحقعً ،
مباشنح ابمعلم ،وتعزز فهمنا ملطب عة وحمكون.
ً
عالوة على ذمك ،كان حخلل فة حمثامث جلماعتنا ينغب يف بزوغ فج ٍن جديد مل حمعلماء
حملسلمني وحألكادمي ني ،فبدأ يف مجاعتنا بعادة منح حمل دحم ا حمذهب ة ملتم ز
حألكادميي .وكل عام يُقلّد حملئا مل حمشااب وحمشبان حألا ديني م دحم ا ٍ ذهب ة.
حنل نؤمل بال شك أبن حموصول إىل حمتعل م هو مفتاح كسن لقة حمفقن حمذي حبتل ت
به حمبلدحن حمضع فة حقتصاداي معدة أج ال ،ومقد تعلمنا هذح مل نيب حإلسالم حمكنمي
صلى هللا عل ه وسلم حمذي ث حملسلمني على متويل تعل م أفنحد حجملتمع حمضعفاء
كاأليتام ،وعلمنا أن حمتقدم حمنو ي منتبط جوهناي خبدمة حإلنسان ة.
ً
وهكذح ال ميكل ملمسلم أن ينال حمبة هللا تعاىل مل خالل حمعبادة وحمصالة فقط ،بل
ضا.
يتطلب ب هللا سبحانه وتعاىل مل حملسلمني خدمة حإلنسان ة أي ً
وهكذح ،يف حآلاي  17-15مل سورة حمبلد مل حمقنآن حمكنمي" :أ ْو إِطْعام ِيف ي ْوٍم
ِذي م ْسغب ٍة * يتِ ًما ذح م ْقنب ٍة * أ ْو ِم ْس ِك نًا ذح م ْرتبة" مت توج ه حملسلمني ملعمل وحمقضاء
على حجلوع وحمفقن ،ومتلب ة ح ت اجا حأليتام وتعل م حألطفال حمضعفاء وحمفقنحء ىت
تتاح هلم حمفنص ملتطور.
يف مج ع أحناء حمعامل ،تعمل حجلماعة حإلسالم ة حألا دية على هذه حمتعام م حمنب لة
أبفضل ما مدينا مل قدرح .
حنل نؤمل أبن حإلسالم ديل ححملبة وحمنا ة ،وابمتايل ،فإننا خندم حإلنسان ة دون أي مت ز
مديل أو عنق مل نقوم مبساعدهتم.
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مذح أنشأان يف حملناطق حمنائ ة وحمفقرية مل إفنيق ا حملدحرس حالبتدحئ ة وحمثانوية وفتحنا
أيضا حملستشف ا وحمع ادح  .وحنل نوفن حمل اه حمنظ فة حملتدفقة يف حمقنى حمنائ ة ،مما
يعين أن إبمكان حألطفال حمذهاب إىل حملدرسة بدالً مل قضاء أايمهم يف حمسفن ألم ال
مل أجل مجع م اه حمربك مالستخدحم حملنزيل معائالهتم .وأسسنا أيضا مشنوعا مبناء
حمقنى حمنموذج ة حميت تشمل حمقاعا حمعامة ،وحموصول إىل حمل اه حمنظ فة ،وحمبن ة
حمتحت ة ملطاقة حمشمس ة وغريها مل حملنحفق حملختلفة.
يتم تقدمي كل هذه حخلدما إىل حمسكان ححملل ني ،بغض حمنظن عل خلف تهم أو
معتقدحهتم ،وديننا هو حمفزان حمو د ورحء ذمك.
و ث نسعى ،بدحفع حملوحساة حإلنسان ة ،ملقضاء على حمفقن وحمعوز ،فإننا نعترب ذمك
أيضا مفتاح تطوين حمسالم حمدحئم يف حمعامل.
فإذح كان مدى حمناس طعام أيكلوه ،وم اه ملشنب ،ومأوى ،وتعل م ألطفاهلم ،ورعاية
صح ة فعندها فقط س كونون قادريل على حمع ش بسالم وس نجون مل حمربحثل حمقاتلة
مإل باط وحالست اء حمذي يودي ابمناس إىل حمتطنف .وهذه مج عها قوق حإلنسان
حألساس ة .وابمتايل إىل أن نتمكل مل مساعدة حمناس على حمقضاء على حمفقن وحمعوز
سالما ق قًا يف حمعامل.
مل ننى ً
يف حخلتام ،أدعو هللا مل كل قليب أن هتجن حمبشنية حجلشع ،وتكف عل حمسعي ورحء
حملصاحل حمشخص ة حمض قة وأن تنكز بدال مل ذمك على ختف ف أمل ومعاانة أومئك
حمذيل يعانون يف حمعامل.
شكنح
هبذه حمكلما  ،أود منة أخنى أن أشكنكم على حنضمامكم منا هذح حملساءً ،
جزيال.

